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Ключовою

особливістю

реформування

житлово-комунального

господарства є активне делегування органам місцевої влади функцій
управління та регулювання підприємствами. Нова структура управління та
задекларована програмою реформування галузі політика залучення
приватного сектору створює нові вимоги до системи державного
регулювання природних монополій у сфері житлово-комунального
господарства.
Державна політика з питань реформування житлово-комунального
господарства, що втілюватиметься у місті, базується на таких основних
принципах:
- пріоритетність платоспроможного права всіх споживачів щодо
задоволення їх потреб у якісних житлово-комунальних послугах;
- забезпечення громадян з низьким рівнем доходів житловокомунальними послугами відповідно до державних соціальних стандартів;
- державна підтримка забезпечення сталого функціонування і
динамічного розвитку сфери житлово-комунального господарства;
-

удосконалення

системи

управління

житлово-комунальним

господарством;
-

стимулювання

інвестиційних

процесів

у

галузі

житлово-

комунального господарства;
- ефективне використання грошових, людських та матеріальних
ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних
послуг;
- пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення
міста;

- прозорість прийняття рішень стосовно тарифної політики,
організація громадських обговорень та слухань з проблемних питань
житлово-комунального господарства;
-

відповідальність

органів

виконавчої

влади

за

ефективне

використання майна територіальної громади міста та за діяльність
підприємств житлово-комунального господарства стосовно виконання
вимог нормативно-правових актів, які діють у житлово-комунальній сфері,
прийняття рішень з питань життєзабезпечення міста та забезпечення їх
реалізації;
- створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької
діяльності у сфері житлово-комунального господарства.
Однією з проблем житлово-комунального господарства є
реформування ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків).
З боку міської ради та виконавчого комітету необхідно:
-

відпрацювати

механізм

створення

нових

та

забезпечити

функціонування діючих ОСББ;
- сприяти та впроваджувати розвиток ринку управляючих компаній
та надання послуг, підготувати професійні кадри інституту управителів
будинків, впроваджувати заходи з енергозбереження у житлових будинках;
-

здійснювати

на

рівні

будинків

комунальної

власності

відшкодування пільг та субсидій для ОСББ;
- залучати до надання житлово-комунальних послуг суб’єкти
підприємницької діяльності;
- забезпечити надання державних дотацій на утримання і ремонт
житла;
- відшкодовувати витрати, пов’язані з придбанням та встановленням
приладів обліку теплової енергії;
- щорічно виділяти кошти на ремонт будинків ОСББ.

Планування розвитку житлово-комунального господарства міста або
іншого населеного пункту необхідно пов’язувати з розвитком підприємств
і організацій будь-яких форм власності, що повинні в пайовому порядку
брати участь у фінансуванні будівництва, розширенні і реконструкції
комунальних об'єктів та інженерних мереж.
Для

практичного

вирішення

питань

інтенсифікації

житлово-

комунального господарства необхідно в підгалузях розробити на рівні
держави, регіону, міста комплексні довгострокові програми, у яких
передбачити: поглиблення спеціалізації, розвиток потужностей, створення
ринку

житлово-комунальних

послуг,

упровадження

нових

машин,

механізмів, приладів обліку і регулювання, механізації технологічних
процесів і т.д.
Планування

ефективності

розвитку

житлово-комунального

господарства включає не тільки визначені рівні показників ефективності і
заходи, що забезпечують планований рівень, але воно не виділено від
планування господарського комплексу регіону.
Впровадження

заходів

щодо

удосконалення

організаційно-

економічного механізму управління житлово-комунальним господарством
приводить

до

зміни

показників,

що

характеризують

діяльність

підприємств, організацій і галузі в цілому. Тому необхідно враховувати
вплив цих заходів на зниження собівартості продукції, послуг, зростання
продуктивності праці, приріст обсягу виробництва і т.п.
Питання

організаційного

забезпечення

щодо

удосконалення

управління житлово-комунальним господарством при плануванні заходів
набувають особливого значення. Це зумовлено специфікою галузі і
дотриманням безперервності і ритмічності процесів виробництва.

